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Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným  registračním číslem v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní, denní formy 
vzdělání, ve školním roce 2020/2021.
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

                                                          23. dubna 2020.

P.č. Reg.číslo Výsledek přijímacího řízení

1 97/2020 přijat ke studiu

2 86/2020 přijat ke studiu

3 141/2020 přijat ke studiu

4 118/2020 přijat ke studiu

5 103/2020 přijat ke studiu

6 104/2020 přijat ke studiu

7 89/2020 přijat ke studiu

8 152/2020 přijat ke studiu

9 146/2020 přijat ke studiu

10 158/2020 přijat ke studiu

11 143/2020 přijat ke studiu

12 90/2020 přijat ke studiu

13 133/2020 přijat ke studiu

14 148/2020 přijat ke studiu

15 127/2020 přijat ke studiu

16 115/2020 přijat ke studiu

17 145/2020 přijat ke studiu

18 157/2020 přijat ke studiu

19 151/2020 přijat ke studiu

20 142/2020 přijat ke studiu

21 139/2020 přijat ke studiu

22 126/2020 přijat ke studiu

23 111/2020 přijat ke studiu

24 117/2020 přijat ke studiu

25 153/2020 přijat ke studiu

26 135/2020 přijat ke studiu

27 84/2020 přijat ke studiu

28 106/2020 přijat ke studiu

29 114/2020 přijat ke studiu
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30 102/2020 přijat ke studiu

31 112/2020 přijat ke studiu

32 137/2020 přijat ke studiu

33 150/2020 přijat ke studiu

34 138/2020 přijat ke studiu

35 122/2020 přijat ke studiu

36 119/2020 přijat ke studiu

37 172/2020 přijat ke studiu

38 156/2020 přijat ke studiu

39 140/2020 přijat ke studiu

40 129/2020 přijat ke studiu

41 113/2020 přijat ke studiu

42 105/2020 přijat ke studiu

43 136/2020 přijat ke studiu

44 134/2020 přijat ke studiu

45 132/2020 přijat ke studiu

46 149/2020 přijat ke studiu

47 144/2020 přijat ke studiu

48 91/2020 přijat ke studiu

49 155/2020 nepřijat ke studiu

50 123/2020 nepřijat ke studiu

51 121/2020 nepřijat ke studiu

52 77/2020 nepřijat ke studiu

53 92/2020 nepřijat ke studiu

54 124/2020 nepřijat ke studiu

55 120/2020 nepřijat ke studiu

56 147/2020 nepřijat ke studiu

57 128/2020 nepřijat ke studiu

58 125/2020 nepřijat ke studiu

Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol
(oborů), na které se hlásí.  Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději
musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se
odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou
přijímací zkoušku nekonají.  K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude
teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků
školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou
všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky
dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo
využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

Zveřejněno: 23.4.2020                                                                             MVDr. František Horák, v.r.
V Kladrubech nad Labem dne 23.4.2020                                              ředitel školy           
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